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1907 — La Verko De La Sciencistoj
LA AFERO IDO

artikolo verkita de
PETER BEISWANGER

Ŝajnas necese eĉ remalfermi ĉapi-
tron tnalĝojigan kaj malklaran, se ĝi
c tas tiom instrua. Mi pensas ja ke
t!iu nlondlingvano nepre konu la
hlsturion mondlingvisman, almenaù
gnijn ĝeneralajn tendencojn kaj la
multajn danĝerojn kiuj minacas ĝin
tic interne. Ne ekzistas nciltralaj studoj
pri tiu temo, kaj mi kolektis ĉiujn
faktojn nun disponeblajn por trovi
kr lkajn novajn aspektojn.

En 19(10 la matematikisto Léopold
1.1 ,%u publikigis « Une Langue univer-
irlle est-elle possible ? »; kaj tiu bro-
iuru trovis varman konsenton de la
rama Franca filozofo Louis CouTuRAT
(1868-1914), pioniro de la tiel nomata
logistiko aù logiko matematika. Spirito
klara, universala kaj energia, li estis
Ik►strulo de Leibnitz, kiun li studis
duin multaj jaroj kaj kies ideojn pri
lingvo Algoritma li verve transprenis.
1.0 du homoj sin ĵetis senhezite en la
ampleksa laboro; studi kaj juĝi la
prujrktojn jam ekzistantajn. Rezultis
el tio la fondo de la « Délégation »
( l'N ) I) kaj du dikaj volumoj « I I istoire
di. la Langue Universelle »; kaj post
kvar jaroj « Les Nouvelles L.I. » (1907).
Kun sia ardo kutima li sukcesis ricevi
pot sia entrepreno la aprobon de
310 societoj ĉiulandaj kaj subskribon
de 1250 membroj de akademioj kaj
universitatoj. Oni elektis en junio 1907
komitaton de 12 eminentaj sciencistoj
ir diversaj lingvoj kaj fakoj. En okto-

htt , (I 5-22) ĝi kunvenis 18 fojojn en
Parizo a pur adopti internacian help-

lingvon ». Elektita prezidanto : la Ber-
lina astronomo Fürstcr; efektiva prezi-
danto : la Nobelpremiita kemiisto Wil-
helm Ostwald, homo tre sprita kaj
lerta. Ĉeestis la lingvistoj Baudoun de
Cou rtenay kaj Otto Jespersen, la Esp.
E. Boirac, Gaston Moch kaj P. Rodet,
la fama matematikisto el Torino
Giuseppe Peano (Latino sine flexione),
la Bruscla lingvisto Monscur pur
Neutral kaj por Esperanto la materna-
tikisto markizo Louis de Beaufront
kiel persona anstataiianto de Zamen-
hof.

Couturat kaj Léau en 2I0 paga
raporto prezentis ĉiujn kritikojn, dezi-
rojn, proponojn. La kunsidoj okazis
matene kaj vespere, kaj estis ŝtopitaj
de laboro. Triono de la tempo estis
dediĉata al Esperanto, kaj al projckto
sennome disdonita jam en la unua tago
sub la pseùdonimo IU(_) kaj en formo
de « Grammaire complète » kun ekzer
caro kaj vortaro specimenaj (presita
je 200 ekzempleroj). La a itoro restis
nekonata duin pluraj monatoj kaj la
projekton defendis Couturat. Oni
kritikis en nia lingvo la supersignojn,
pronomojn kaj la derivadon, punktoj
ŝangitaj en la projekto Ido. Tiel la
komitato koncen tris sian intereson
al tiu projckto kaj decidis fine unuvoĉe
(kun la voĉoj esp !) ke ĝi ne povas
adopti « bloke » unu lingvon, sed ke
principe ĝi konsentas kun Esperanto
ŝanĝota ïaù proponoj de la projekto
Ido. Atentu ke ne estis iu kafizo por
ekscitiĝi ! Sed bedaürinde oni eltrovis
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ei ui volao gajni 10.000 S.ran ko jn
Eklaboru tuj artikolon pri nia Ekspozicio 1958

Sub la nomo « Internacia Premio de la Perioda Gazetaro », la Asocio de Belgaj
kaj Eksterl.uidaj Periodaj Ĵ urnalistoj volas rekompenci, post konkurso, la aùtoron
de la plej bona artikolo, publikigita en la Perioda Gazetaro kaj kiu rilatos al
Universala kaj Internacia Ekspozicio de Iiruselo 1958a. 'l'iu rilato estas kom-
prenenda en la plej vasta senco de la esprimo.

Nur ekzemplocele kaj neniel limige, tiuj-ĉi artikoloj povos esti, ĉu raporto
dediĉata al la Universala kaj Internacia Ekspozicio de Bruselo; ĉu pristudo de
unu el ĝiaj aspektoj; ĉu komentario de la signifo de tiu ĉi grandega popola ren-
kontigo; ĉu skribaĵo por inciti turistojn, vojaĝontojn, ĉiuspecajn homojn viziti
la unuan mondekspozicion starigatan post la fino de la dua mondmilito; ĉu
tekstoj, kiuj lumigas la ekonomian, kulturan, socian valoron de la Ikspozicio aù
ĝian kontribuon al la afero de la Paco kaj al pli bona reciproka kompreniĝo inter
la popoloj, k.t.p., k.t.p.

La tekstoj entenos maksimume dumil vortojn. Ili devos esti publikigataj en
perioda revuo ait cldonaĵo en franca, nederlanda, germana, angla, hispana, itala,
esperanta lingvoj aù en unu cl la dialekkoj de belga Kongolando ait de Ruanda-
1_!rundi.

La artikoloj devos esti aperintaj antan la fino de junio, ĉar la ensendaĵoj al la
j uĝantaro devas okazi antaii la 30a de junio 1958a.

Nia revuo volonte presigos en sia maja-junia numero artikolon, skribitan en
nia lingvo por ebligi al la aùtoro partopreni la konkirrson, kies premio valoras
DEKM!L frankojn.

Kiu deziras detalan regularon de tiu ĉi konkurso petu ĝin al la direkcio de
nia revuo.

Ni konsideras ke la fakto, ke la organizantoj akceptis ankaù nian lingvon
flanke de la aliaj gravaj naciaj lingvoj, estas speciale atentinda kaj ke ni nepre
devas helpi por ke la juĝantaro ricevu almenait kelkajn artikolojn en Esperanto.

Do, ne prokrastu : Petu la Regularon kaj tuj ekverku vian artikolon. Ankaù
ne prokrastu vian ensendon.... Ni disponas nur pri unu tu mero por la enpresigo
kaj do, eventuale, devos elekti inter la ensenditaj tekstoj : la unue alvenintaj
havos do la plej grandan ŝancon !

La artikoloj devos aperi sen subskribo sed kun pseùdonimo, ĉar ĉe la alsendo
al la jugantaro ĉio devos okazi anonime kun devizo kaj cifero aù nombro.

KONFITEJO "LA CIKONIO"
G. DENDOOVEN-DERIJCKE

LANGESTRAAT, 52, BRUGGE	 -	 TEL. 342.78

fakton nekredeblan kaj tute ne aten-
ditan : la markizo estis la aùtoro. Li
estis do preparinta la projekton jam
antaùe kaj samtempe akceptinta la
komision de Zamenhof. La nudaj
faktoj !

Kaj nun la esperantistoj en sia
konsternita kolero faris ion eĉ pli
bedaùrindan : ili rompis ĉiun diskuton
kaj deklaris la « Délégation » n ekzis-
tanta, kvankam Zamenhof kaj Boirac
citis antaiie akceptintaj la decidon de
la Komitato. La vojoj de la du movadoj
disiris kaj fine la personaj kalumnioj ne
ĉesis flugi tien kaj reen.

Kelkaj rimarkoj pri Beaufront. Mi
ne povas aprobi lian konduton. Mi
devas tamen konstati kc nek lia persona
nek lia profesia vivo portas ian pluan
makulon. Li estis konscienca katoliko
kaj ni ne povas kontra idiri lian bonan
volon (kiel ja ankaù ne tiun de la
komitato) por trovi la plej bonan sol-
von. « Adininime, en ica rolo, nie povis
deturnar shamo de E. : csar repulsata
tote simple kom ne posedanta la
qualesi necesa a helpolinguo. ». Sed
tiu argumento estis nur preteksto.
Ni chie povas respekti liajn volon kaj
intencon, sed neniam la rimedojn
kaŝitajn, kiuj devis fini en la fatala
rompu de la jam 1908.... Sam= mi
riproĉas al Boirac ke li ludis duoblan
rolon; ke ofte S-ro Boirac « prez. de
LK » neis S-ron « ano de la
Délégation ». Ĉio estas vere bedaù-
rinda. La afero rompis multan porce-
lanon en scienculaj medioj koncerne
Lingvon Internacian.

La Idistoj, nun solaj, fondis revuon
« Progreso », kies senlaca redaktoro
restis ĝis sia morto (en 1914 en aiito-
mobila akcidento) Louis Couturat.
Surprizu, la lingvo baldaii atingis
fiksan formon inalgrau ampleksaj dis-
kutoj. Kion oni ŝanĝis ?

(a) Forigo dc la supersignoj ĉ/ch;
ŝ/sh; ĝ/ĵ/j; j/y. Maloftaj difte,ngoj
ai..., au.... Krome x, qu, w.

(b) Akcento ne sur ia..., ua....

Forigo de la akuzativo, escepte ĉe
inversigo.
-i anstataù -oj. Adjectivo neŝan-
ĝebla ckz. « Granda domi ».

(d) Infinitivo per -ar, -ir, -or (portan-
taj akcenton) analoge al -as, -is,
-os ktp. -ez anstataù -u.

Pronomoj me, vu (tu)
lu	 Ili, Vi, li	 onu.

elu, ilin olu	 eli, ili, oli
Eliziebla estas -as, -a kaj -u (ĉe on,
el, ...).
Forigo de la Zamenhofa tabelo per
ekz. scrnpre, quale, omno, nia
qua kiu quo kio qui
ca ĉi tiu Co ĉi tio ci pluralo
ta tin to tio ti
Precipe la derivado esp. ŝajnis ofte
ne sufiĉe scienca. Oni derivas nun
de richa : richo kio estas riĉa, do
riĉulo; de plana : plano kio estas
ebena. Ruina kastelo, sed ruinala
vizitanto, ĉar la kastelo estas ruino,
la vizitanto nur rilatas ĝin. Per -al
oni formas univcrsala, radikala,
morala, normala, nazala, sociala,
finala. Oni anstataùig_ is ek- kaj
iĝ- kune per -esk kaj oni enkon-
dukis -iv, -oz, -iz, -ur krome.

Por fini, unu tcksto : « La problemo
de artificala linguo ne esas linguala ma
(= sed) sociala. Semblas evidenta, ke
esas posibla konstruktar linguo, qua
satisfacus la demandi di internac:ona
relati; fakte, me kredas, ke irga (= iu
ajn) de la sistemi diskutata dal mond-
linguani servus ta skopo ( �
Helpez do per honoroz kombato,
frati sur la tero sospirant al felica
e (= kaj) vinkoza fato, quan meritas
linguo unigant.

(e )

(e)

(f)

(g)

1.pccialAjo Oc tupto-sukePo
luksaj kaj ORA ltlAPaj skatoloj
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RADIO ROMA
ESPERANTO - FAKO

	 Dissendoj en ESPERANTO

Casella postale 320
	

J aro 1958-a
— ROMA (Italia) -

La dissendoj okazas de h. 18,55 gis h. 19,10 (M.E.T.).
Ondlongoj : metroj 30,90 = Mcf s. 9,71

metroj 41,24 = Mcf s. 7,27
metroj 50,34 = Mcf s. 5,96

Prelegantoj : marde : alterne S-ro L. MINNAJA kaj Prof. D-ro V. MUSELLA

merkrede : S-ro L•iigi MINNAJA
vendredi : Prof. 1)-ro Vincenzo MUSELLA.

APRILO 1958-a
mardon	 la 1-an :

 Tra la literaturo
merkredon la 2-an :

 

Kuriero de Esperanto
vendredon la 4-an :

 

Sankta Vendredo
mardon	 la 8-an :

 Unu el la plej grandaj baritonoj de la lasta jarcento :
Mattia Battistini

merkredon la 9-an : Kuriero de Esperanto
vendredon la I1-an : Novaĵoj el Italujo

mardon	 la 15-an : Veterana Esperantista Klubo
merkredon la 16-an : Kuriero de Esperanto
vendredon. la 18-an : Leterkesto kaj bibliografio
mardon	 la 22-an : Vilaoj de Tivoli
merkre :Ion la 23-an : Kuriero de Esperanto
vendredon la 25-an : La sporto en Italujo
mardon	 la 29-an : Italij kan-ionoj de la lasta Festivalo de Sanremo

kantataj en Esperanto de f-ino Luciana Salvatori
merkredon la 30-an : Kuriero de Esperanto.

La Fakestro : L. MINNAJA.

Zamenhot- .onÔajo
Okaze de la 100 jara datreveno de la naskigo de la Majstro

En la lasta kunsido de la Komitato de U.E.A. dum la Kongreso en Marseille
estis principe akceptita propono farita nome de la polaj komitatanoj pri la
festado de la 100-jara datreveno de la naskigo de D-ro L. L. Zamenhof en

1959a.
La estraro de U.E.A. intertempe konsideris ke estas necese utiligi tiun unikan

okazon ne nur por digne festi la memoron de la Majstro, sed ankaù por speciale
vasta informado pri la Internacia Lingvo, por penetrado en pliajn kulturajn
mediojn, firmigo de la pozicioj en diversaj interŝtataj organizaĵoj kaj kulturaj
movadoj.

La estraro fakte do imagas la festadon de titi ĉi 100-jara datreveno, kiel
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` a tentoj aù ekzamenetoj de " `J. ∎ terpretidtol r

En nia antaira numero, ni anoncis ke dum la dua duono de la monato de
februaro okazos en diversaj urboj la testoj por akiri la ateston de bonvolema
interpretisto por la Univcrsala Ekspozicio de Bruselo.

Intertempe la I;.K.I. de Antverpeno kaj Bruselo jam okazigis tiujn testojn
kaj ni povas anonci ke diversaj elementoj, apartenantaj al ĉiuj Ligoj, Asocioj
kaj Movadoj prezentis sin.

Nun la speciala atesto de la Ekspozicio estas jam akirita de z8 bruselaj kaj
dekduo de antverpenaj samid:anoj.

Similaj testoj ankoraù okazos en aliaj urboj kaj, eventuale kaj se necese, refoje
en la du cititaj urboj.

Por tiuj, kiuj ne priatentis la aferon, ni diru ke ternas pri kelkminuta babilado
pri turisma temo, sed ke ni petas la kandidatojn indiki almenaù OK tagojn,
dum kiuj ili restos absolute je la dispono de la prizorgontoj por gvidi esperan-
tistojn, ĉu tra la Ekspozicio, ĉu eventuale en propra urbo.

Tiuj 8 tagoj povas esti, ĉu 8 sinsekvaj tagoj, do unu semajno de libertempo;
ĉu 8 tagoj apartigotaj : ekz. 8 sabatoj aù 8 dimanĉoj ditinitaj aù 4 semajn-finoj.

Ĉiu interesulo direktu sin al sia Grupo aù al sia Ligestraro por ekscii, kie kaj
kiam okazos ankoraù ekzameneto en sia urbo air en loko proksima al sia loĝejo.

imponan manifestacion mondan de la Esperantismo. Kaj ĝi planis diversajn
aranĝojn, pri kiuj multaj detaloj aperis jam en la revuo de U.E.A.

Ni volas tic ĉi atentigi nur pri la fakto ke por povi plenumi la planon, estas
necesaj ne nur bona volo, multe da laboro kaj oferema sindediĉo, sed ankc,ir
financaj rimedoj.

Tial estis starigata speciala Fondaĵo-Zamenhof, al kiu povas kontribui, 1aù siaj
eblecoj, ĉiuj Esperanto-organizaĵoj kaj ĉiuj unuopuloj.

La kontribuoj povas esti sendataj al la Centra Oficejo de U.E.A. en Rotterdam
aù al la peranto de FI.,.I,.E., Sro F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blanken-
berge, PCK no 4161.35
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la ivEPsaj Ô ii ektoJ E.n ta 111OURna arto

Antaii ol priparoli la ĉefajn direktojn
en la pentroarto, ni devas unue ekza-
meni la diversajn manierojn la i' kiuj
la artisto povas esprimi siajn sentojn
kaj pensojn.

1) La pentristo povas kopii kion li
vidas kun la intenco reprodukti la
naturon tiel precize kiel eble. Li estas
Realisto. l,a realisto donas nenion de si
mem. Li estas nur ohj,ktiva, fakta. La
naturo de kiu li faras bildon estas la
celo.

2) La artisto penas por reprodukti
kion li sentas. Interne li asimilas kion
li observis au travivis, kaj kiopodas
esprimi tion. Li estas ekspresionisto.
La ekspresionisto do ne donas repro-
duktaĵon de la rcalo, sed esprimas lu
id?ora kiu vivas interne en li. Por doni
formon al tiu ideo li povas uzi la
naturon, sed ĝi restas helpilo, neniam
iĝas celo. Li ankair povas aliformigi
aù troigi tiun naturbildon, se li opinias
ke per tio lia emocio estas pli bone
esprimata.

3) Fine estas ankoraù la pentristo
kiu ne okupas sin pri la naturo, kiu ne
bezonas emocion kaj ne volas esprimi
emocion. Mallonge dirite : tiu kiu
nur volas pentri, revi per koloroj kaj
linioj. Kompreneble, ĉiu estas libera
por opinii tiujn revojn stultaj. Sed la
pentristo ankair estas libera por ne
tnalkvictigi sin pro iu ajn kritiko, kaj
plue revi kviete. Kiu ne ŝat•;s lian
verkon, ne estas devigata rigardi al ĝi.
Sed ne ridu pri ĝi ! Ja, ĉiu revas laù
sia propra maniero. La ĵusprezentita
pentristo kreas sian propran mondon.
Li ludas per linioj, koloroj, formoj, kiel
la komponisto ludas per sonoj kaj
ritmo. Ne plu estas ia kontakto kun la
realo kiel ni perceptas ĝin. Lia arto
estas abstrakta.

Tiuj-ĉi estas la tri ĉefaj eblecoj por
krei artverkon. Kaj nur tiam estas eble
ĝui ĝin, kiam uni rigardas per kom-
prenemaj okuloj. La rigardanto kiu
lernis vidi, algustigas sian rigardon laù
la direkto kaj la temo. Li rigardas
aliinanicre al abstrakta pentraĵo ol al
ekspresionista. La karaktero de la
admiranto aŭ vidant° poste balancigos
la pcsilon al unu air alia flanko.

Ni nepre ne povas komenci la studcn
pri la modernaj direktoj, ne sciante
kontraŭ kio ili ribelis. Ĉiu direkto estas
air sekvo de la antaùa, aù ribelo kontraŭ
la antafia. Kaj por pli bone kompreni
kion la nova skolo intencas, oni certe
devas scii en kio la antaŭa malpravis.

Ni komencas ĉe la Renaissance. La
mezepoka homo direktis la rigardon al
la postmorta vivo, al la ĉielo, al la
ctcrneco. Pro tiu kairzo lia arto disra-
dias intimeman piecon. La Renais-
sance-homo kontraùe, akceptas la
vivon kiel donacon de Dio, kaj li volas
fari de tiu-ĉi vivo kio estas farebla el ĝi.
Li estas la guanto. Liaj okuloj mal-
fermiĝas pur ĉio monda. Li ekdubas
pri la kredoj dogmoj. (Reformacio !)
La religio perdas sian ĉiopovon. Per
studo la Renesanca homo penadas
tracsplori ĉion kio ĉirkaùas lin. Tiu-
kafize ĝi estas la tempo de la grandaj
eltrovaĵoj. La artisto serĉas inspire ion
precipe ĉe la Klasika Antikva Tempo.
En tiu periodo, la eminentaj Grekoj kaj
Romanoj havis saman aspiron.

Sed iom post iom la artisto troigas.
La teknika lerteco arogantigas lin.
'l'iamaniere la Renesanco transiras al
tempo de superfluo kaj senbrido :
la Baroko kaj Rokoko. Tio kondukas al
ekstravagancaĵoj : verkoj kiuj dronas
en la ornamaĵoj de linioj, girlandoj,
konkoj, floroj. Je la fino de la 18a jar-

NOTO : por informi eksterlandajn legantojn pri situacioj kaj politikaj, soci-
ekonomiaj, kulturaj okazantaĵ•.)j en nia lando, ni publikigos i regule Flandran
Kronikon. Gi celas nur informadon, sen ia tendenco. Ofte la bona kompreno
postulos legon de antaùa kro_iiko, ĉar ni ne ĉiam povos rediri la saman. Ekz.
tie-ĉi, vi devas jam koni konsiston de la Belga popolo kiun ni pritraktis en unu de
la antaùaj numeroj.

Se la unua Belga konstitucio de 1831 proklamis inter la civitaj rajtoj ankaù
tiu.i de la lingva lihereco, tio ne ankoraii signifis egalecon. Kaj fakte la Franca
estis la oficiala en administrado, instruo, juĝijo, en ĉio.

Kontrair alia situacio oni eĉ en Flandrujo estus protestinta, ĉar la « altaj klasoj »
estis tute francigitaj, precipe sub la regado de imperiestro Napoleono I. La du
plej nombraj klasoj, laboristaro kaj kamparanaro, estis neinstruitaj kaj atingis
ankorair neniajn influon aù potencon. Por ŝanĝi tiun situacion, stariĝis la Flandra
Movado kiu estis komence nur kultura, sed kiu baldaù iĝis ankaù politika. Pluraj
tendencoj manifestigis. Unu, sufiĉe forta, volis eĉ neniigi la Belgan ŝtaton kaj
unuigi la tutan Nederlandlingvan popolon en unu ŝtaton. La Belga ŝtato kaj  la al
ĝi l'gita altranga ekleziularo estis kontraù. Dramoj okazis en la kolegioj kiam
studentoj pro sia konvinko estis forpelataj. Ankair la armeo estis kontrair. Tio
kairzis ankaù dramojn, dum la unua mondmilito, matantaù la Izcrfronto. La
Flandra movado iĝis vere forta dum la periodo inter la du mondmilitoj. En  tiu
tempo estis akirataj Flandra universitato, oficiala unulingveco Nederlanda en
Flandrajo, la leĝoj kiuj sankciis oficialan egalecon. La jaroj tuj post la dua
mondmilito donis al la rnilitestroj kaj al la ŝtato la okazon pur eksterrri la Flan-

dran Nacionalistan movadon. Sed, Cu la Flandra movado ne antaire estis atin-

ginta ĉion kion ĝi deziris ? Laù granda parto de ĝiaj anoj : ne. Kaj se la leĝoj
efektive ekzistis, la gvidantaj instancoj tro ofte agis kontraù tiuj leĝoj. Tio faras
ke sur ekonomia kaj kultura terenoj, Flandrujo estas ree malprogresanta kaj ke
ĝiaj lingvo kaj popolo okupas fakte duan ne plu egalan rangon en Belgujo. La
granda homarnaso, kiu iĝis tcrure materialista, opinias tion ne grava. La reak-
ciantaj eletnentoj, kiuj certe en nombro kreskas, tamen de longe ne ankorair havas

la forton de ankaù la dua mondmilito. Tiu situacio montriĝas klare ekz. en la
afero de la mondekspozicio. (Pri tiu ekspozicio vidu artikolon en « Flandra
Esperantisto » Marto '57; kaj en « Esperanto » Majo '57). La altajn postenojn
okupas 35 Francparolantoj kaj 17 Nederlandparolantoj. La lingvo de la internaj
oficcjoj estas la Franca, escepte de la inform servo. La « Societo de la Mondekspo-
zicio » (kiu ekspluatas la aferon) donis ĉiujn altajn postenojn al Francparolantcj.
De la 50 metigrupoj de la Belga sekcio, estos 7 kiuj havas la du lingvojn paro -
lantan Flandron. D: la 70 arkitcktoj, 7 venas el Flandra lando ktp. ktp.

Ĉiam kaj ĉie ni konstatas ke malpli forta lingvo devas cedi je pli forta lingvo.
Ankaù en nia lando. Ĉar, evidente, en monda kadro, la Franca lingvo estas pli
forta ol la Nederlanda. Pliakcentigas tion en nia lando la fakto ke la Flandra mo-
vado multe malfortigis. Sed kia estos la evoluo ?

ÇlanÔaa Uoniko
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cento, la bombo eksplodas : oni naŭzas la burĝaron kaj Constantin Meunier
pro tiu malserioza, facilanima kon- skulptis siajn neforgeseblajn lahorist-
duto. Oni volas reveni al la serena tipojn. Havenolaboristoj, minlaboris-
plano, sen ornamaĵ -,j, kiel faris la toj, kamparanoj kaj fabriklahoristoj
Grekoj en la Klasika Tempo. definitive forpuŝis la reĝojn, heroojn

kaj generalojn. Tiamaniere la Natura-

lismo estis la logika sekvo al la realismo.
Ci estas realismo kun sociala karaktero.
La artisto de tiu periodo kreis artver-
kojn kiuj kreskis en sia tempo. Li estis
naturaliste ĉar la kondiĉoj devigis lin
al tio. Kaj tiu naturalisrno estos siavice
la kaùzo de nova direkto : la Impresio-

nismo. Jen kiamaniere. Ĉsis tiam la
pentristoj verkis siajn pentraĵojn en sia
laborejo. La naturalistoj, se ili volis
reprodukti la rcalecon, estis dcvigataj
almenair fari skizojn surloke. Tial ili
ekmigris, kun pentrostablo kaj farh-
skatnlo, kaj ekverkis en plena naturo.
Tie la pentristoj estis unuafoje ravataj
de lum kaj omhroludaĵoj. Fino de la
evoluo : ili faris tiujn-ĉi ombron kaj
lumon la celox. Depost tiam ili volis
esprimi nur impreson de tio kion ili
vide travivis sur difinita loko, je
difinita momento de la tago. Tiu-ĉi
reproduktado de impresoj estas la
impresionismo. La termino mem, kiu
tiel trafe karakterizis pli malfrue la
novan direkton, estis unue moknomo
por verko kiun ekspoziciis Claude
Monet en 1874 : « Impression, soleil
levant » (impreso; leviĝanta suno).
La karaktereca impresionismo de niaj
regionoj kie la lumo estas filtrita per
ĉiam malseketa atmosfero, kiu donas al
ĉio perlgrizan nuancon en kiu ludas
la sunlumo-estas honege reprezentita
en la tielnomata « IIaga Skolo » kun i.a.
Mauve, Breitner kaj la fratoj Maris.
En Flandrujo ni havis Emicl Claus,
James Ensor.

La Klasikismo naskiĝis kiel reakcio
kontraù la senbrideco. de la Baroko
kaj de la Rokoko. Koloro estas nur
akcesoraĵ ,, laù la klasikuloj. « La arto »
tiel ili diras « estas io kion oni povas
lerni ». Da : pli scienco ol arto. Tio
estas la kaiizo ke la Klasikismo estas
tiel seka, rigida, tiel « akademia » en
la malbona senco de la vorto. Estas
speco de severeco kiu forigas ĉian
spontaneecon. (Ekzemplaj klasikuloj :
David kaj lia disĉiplo ingres). Do ne
mirinde ke haldaù anoncis sin nova
reakcio. Tiu-ĉi ne volis sciencan
ekzaktecon. La artisto devas aldoni al
sia verko ion de si mem. Tio estas la
Romantismo. La romantika pentristo
esprimas sin en supermezuraj pen-
traĵ•,j. Grandegaj historiaj scenoj estas
el) la modo, kun batalegoj de 4 kaj pli
da kubikrmetroj. Sed iom post iom
ankair la romantikistoj troigas. Ilia
senlima sentimentaleco ellogas novan
reakcion. Sufiĉe da historia patoso !
Sufiĉe da ploroj kaj larmoj ! Ĉirkaù
1860 la rompo estas definitiva : la
Realisnto forpuŝas la romantismon. En
Francujo la nova skolo prosperas kun
Rousseau, Courbet, Millet. Anka►r
kun la grupo de Barbizon. En Belgujo
elstaras Henri De Brackeleer. La rea-
lismo kiu volas esti tiel naturfidela
serĉas fine la malbelan en la maturo :
la arto ekhavas socialan moralcelan.

La artisto volas denunci. Li atcntigas la
homon pri tio kio ĉirkairas lin kaj
precipe pri la « brutala realo ». En
tiu-ĉi tempo Zola priskrihis  la vivon
de proletoj; la granda Franca skulp- Sed ree la nova generacio troigis.
tisto Rodin kreis sian « Burĝoj de Oni komencis pentri la lumon mem
Calais »; la sprita Daumier ridindigis kaj nur la lumon. lli science analizis

ĝin : lumo estas trilaĵo; kaj kolom
estiĝas per kunrneto de ĉefaj kaj kom-
plementaj koloroj. Pro tio oni kun-
lokigis la kolorojn ne-miksitaj. De nun
verda henccjo estis montrata metante
bl.laj..-r kaj flavajn makuletojn unu sub
la aliaj, por krei je ia distanco la impre-
son de trilanta verda eheno. La objek-
toj tiel trilas ke fine ili iĝas scnformaj.
La plej puran formon de tia impre-
sionisrno kaj punktilis/nu (pointillisme)
oni trovas en Francujo, kie en la suna
sudo la koloroj estas puraj kaj freŝaj.
Ankau ĉe ni la punktiiisma maniero
estis sckvata : Theo Van Rijssel-
bcrghe. En Nederlando precipe Jan
Toorop.

Sed ankaù la impresionismo plimal-
junigis iom post iom. Oni klopodis
renovigi. La reakcio alvenis : denove
oni volis ion diri, ion esprimi. Tiama-
niere la irnpresionismo devis malaperi
por nova tendcnco : la ekspresionistoj
(esprimistoj). En Belgujo, Neder-
la .do, Germanujo oni kontrairagis pure
ekspresionisrne; sed en Francujo kaj
Italujo la kontraùa agado elfluis  al
esprima arto kiun oni nomas Kuhismo,
Simbolismo kaj Futurismo.

La Kubismo estas pentrotendenco
bazita sur parolo de Paul Cézanne ke
ĉio en la naturo estas reduktebla al
kuboj, kegloj kaj cilindroj. Kelkaj
eminentaj kubistoj estas : Bracque,
Léger, Juan Gris kaj Picasso, kiu
travivis brilan kubistan periodon. Ne
ĉiu homo kapablas ĝui la kubismon.
Mi supozas ke tio estas ĉar la kubisto
pentras kun sia racio, sia intelekto
anstataù kun sia sento. Li konstruas
siajn pentraĵojn logike. Oni devas
ŝati ritmon. Kubismo donas koloron,
formon, linion.

La Futuristoj (precipe en Italujo)
volis esprimi la movadon en siaj verkoj.
Ci estas dinamika pentroarto. La futu-

risto ĉerpas la inspiracion precipe el la
mondo de la tekniko. Ankaù Picasso
partoprenis. Verdire li partoprenis al
ĉio. Kaj en ĉiuj direktoj li estis elstara.
Li pentris helegaj rcalistajn verkojn
(en la tielnomata « blua periodo »). Li
estis ankair brila kubisto. El la futu-
rista periodo datumas la verkoj pri
kiuj laikuloj ridas volonte kaj multfoje,
ĉar oni trovas sur ili okulojn, nazojn kaj
orelojn kie ĉi-tiuj korpopartoj tute ne
konvenas.

La Simbolismo havis siajn adeptojn
precipe en Nedcrlando : Van Konij-
nenburg, Jan Toorop, Roland Holst.

La Surrealismo (tio kio estas super
la realeco) estis sekvo de la simbolismo.
Sed ĝi translokigis sian inspiracio-
tcrenon en la regiono de la revo kaj de
la subkonscio (sub la influo de la
psikanalizo de Sigmund Freud). La
surrealisto havas sian propan, privatan
mondon kaj mokridas la leĝojn de la
pentroarto. Picasso, Paul Klee. Ĉe ni :
Labisse kaj Margritte. Alia direkto
estas ankaù la Fauv snro (sovaĝismo)
kiu tute ne respektas la kolorojn de la
realo. Inda reprezentanto estas ĉe ni :
Rik Wouters.

Laù mi, la pura ekspresionismo estas
kaj restos la ĉefa reakcio kontraù la
impresionismo. Ci-tiu tendenco pre-
cipe en Flandrujo alte flugis. La
grupo de LATENT estas konata mal-
proksime trans la landlimoj. Nomo
kiel Permeke, Gust De Smet, Frits
Van den Berghe, Jozef Canté kaj
aliaj estas mcjloŝtonoj sur la vojo
kiun nia arto trairis en la jarcentoj.
Flanke de la surrealismo, la ekspre-
sionismo estas la direkto kiu restis,
kiu estis pli ol nura modo. Kubismo,
futurismo, simbolismo; ili havas sian
historian signifon. Ni povas stari antaù
tiaj pentraĵoj kaj demandi al ni kion
la artisto intencis per ili. Sed la ekspre-
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7. — Triesto (Libera teritorio — B-zono)

1953 	 86 	 ,	 15 d.

1953 	 A20 	 , 300d.

, bluverda kaj
verda

, violkolora kaj
,	 verda

memorigo pri la 38-a
UEA Kongreso en
Zagreb (PM kiel tin
de Jugoslavio kun sur-
stampo STT VU JNA)

idem.

I

sionisto kreas kaj trafas. Li pligrandi-
gas kaj aliformigas la naturbildon tiel
ke la plej karaktereca venas sur la
antairscen . jo. Kiel ankaù la verkisto
uzas bildojn, tiel la ekspresionisto
trafas, kritike elektante la kolorojn
kaj liniojn, por atentigi pri lia ideo.
Ke multaj ekspresionistoj troigis ?
Certe ! Sed rigardu la lastajn verkojn
de Permeke : ĉio spiras poezion kaj
profundan homccon. Vidu ankait la

monumcnton de Anseele en Gent.
Jozef Cantré lokigis « patron Anseele »
tute meze de lia popolo, do tie kie 1'
hatalegis dum la tuta vivo. Li gvidis
tiun popolon al pli bona vivo, al pli
bela estonteco, al feliĉo. 'l'io estas
ekspresionismo.

Ni klopodu kompreni kaj ŝati ĝin;
ni travivos multe da belegaj horoj.

MARLEEN BOGAERT (studentino).

ESPERANTO KAJ FILATELIO

Sekve al artikolo, pri la Esperanto poŝtmarkoj, en nia antaira numero, sami-
deano E. PAESMANS el Antwerpen prave rimarkigis nin ke mankis ankoraii tri
PM en la listo. Ni sincere dankas nian samideanon pro la sciigo kaj ĉi-sube
kompletigas la koncernan tabelon.

, Katalog- ,
Eldonjaro , numero , Valoro , 	Koloroj	 Detalaj informoj

5. 	 Ruslando

Esperanto teksto trovi-
as sur la PM : « Vol-

hov H.E.S. Lenin »
(Hidrolika Elektra
Stacio Lenin).

Zamenhof monumento en

Kontribuo) bone affluas

La 27an de julio proksima estos inaùgurata, en Vieno, inda Zamenhof -

monumento, la unua tia en ĉefurbo de iu ŝtato.
Laiz la februara Informilo de Internacia Esperanto-Muzeo en Wien, ni ekscias

ke la kontribuoj, kiuj devas kompletigi la sumon necesan por la starigo de la
monumento, bone alvenas el ĉiuj partoj de la mondo.

Ĉiu povas sendi sian obolon ĉu per respondkuponoj ĉu per bankbiletoj en
letero, ĉu per ĉeko.

Tiuj, kiuj donacos alrnenaù kvin respondkupojn, ricevos siatempe foton de
la monumento kun speciala esperanta poŝtstampo. Kiu donacos pli, ties nomo
estos krome eternigata sur la dokurnento enmurigota en la soklo de la monu-
mento.

Donacoj povas esti sendataj al Internacia Esperanto-Muzco, Hofburg, Wien I,
kun indiko « Monurnenta Komitato ».

La fondinto-direktoro de la muzeo. S-ro Hugo Steiner, kiu ĵus festis sian
80an naskiĝtagon kaj kiun ni, tiuokaze, varme kaj sincero gratulas, danke ricevos
ĉiujn kontribuojn.

La Nobel-premiito por la \lcdicino, Da-
niel Bovet, uzas Esperanton.
La Nobel-preruiito por la Meclicino,

Daniel Bovet perfekte parolas F.spe-
ranton, krom francan, gcrmanan, en-
glan kaj italan. La patro, Prof. Pierre
Bovet, kiu siatempe estis direktoro en
Genevo de la Institut° J.J. Rousseau,
aktive uzis la Internacian Lingvon por
pedagogiaj celoj, inter alie, li gvidis
grandan cnketon pri la instrumetodoj

1930/33 , 	456	 3 r. 	,  flavverda kaj ,
,	 brunnigra

Vieno

por Esperanto kaj pri la koncernaj
rezultoj en la diversaj landoj.

Lingvistoj por Esperanto.
La « Institute of Linguists » petis de

Brita Esperantista Asocio prclegon pri
la Internacia Lingvo Esperanto. En
lingvistaj medioj kaj lingvaj Akade-
mioj pli kaj pli kreskas la intereso por
Esperanto.
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43a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Mainz - 2-9 Aŭgusto 1958

En nia antaŭa numero, ni resumis ĉion interesan aperintan en la tri unuaj
komunikoj de la L.K.K. kaj, en lastmomenta novaĵeto, ni ankoraù povis kun-
presigi alineon el la suplemento al la tria komuniku, kin rilatis al la postkongresaj
ekskursoj, kiuj, kiel ni jam diris, estas antaùvidataj :
1. Kvartagc al la folkloraj montoj de Bavarujo kaj Tirolo;
2. Tritage al la Mondekspozicio en Bruselo.

Ni nun publikigas la ĉefajn detalojn, kiujn krome enhavas tiu ĉi suplemento
kaj la kvara komuniko :

Urbaj trmr_oj : La Urbo Mainz decidis disponigi al la kongresanoj specialan
tramkarton, validan sur ĉiuj urbaj linioj duin la tuta kongresa semajno, je kosto
de 5 markoj. La karto estos aĉetebla en la kongresejo.

Nova j filmcj en Esperanto : La mondkonata Firmo Gevaert decidis eldoni
sian kolorfilmon en Esperanto. La filmo estos unuafoje montrata okaze de la
43-a Lniversala Kongreso de Esperanto.

Pri la urbo l-lraunschweig estas nun eldonata nova filmo originala en Esperanto.
Ûi estos montrata, kune kun aliaj Esperanto-filmoj, dum la Kongreso.

Internacia CĵEH-semina .io : Sub la oficialaj aŭspicioj de la Urbo Mainz,
de la 31 julia-2 aŭgusto 1958 okazos Internacia Scminario por prepari kursgvi-
dantojn laŭ rekta metodo, gvidota persone de S-ro Andreo Cseh. La lecionoj
okazos dum tri tagoj, matene de la 9.30 h.- l 2.30 h. kaj de la 3-a h.- 6-a h.

La kostoj de la kurso kun atesto pri partopreno estas 9 markoj. En la restoracio
de la kursejo oni povas ricevi la du ĉefmanĝojn (tagmangon kaj vespermangon)
por 5,50 markoj tage : entute 16,50 markoj.

Por informoj : lnternacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, Den Haag.
Magnetofona invito : La Urbestro de Mainz, S-m Franz Stein, surbendigis

sur magnetofona rubando oficialan invitsaluton en Esperanto, direktitan al la
Esperantistoj en la tuta mondo. Esperanto-societoj aliĝintaj al Landa Asocio
povas senpage ricevi la bendon « La Urbestro de Mainz invitas la esperantistojn »
(rapideco 9,5), mendante ĝin per simpla poŝtkarto ĉe kongresa oficejo.

Ekskursoj : Dum la Kongreso okazos jenaj samtempaj tuttagaj ekskursoj :

1. perŝipe sur la romantika R jno, preter la fabela Lorelei, kun vizito ŝnurfervoja
al « Germania » kaj tagmanĝo en Bacharach/Steeg.

2. Per speciala vagonaro kun danckupeoj al la pentrinda Heidelberg, kun tag-
manĝo en la Festhalo de Eberbach.

3. Per aŭtobuso, veturante en la montara Taunus-regiono, al la naskiĝurbo de
Goethe, Frankfurto, kun akcepto en la Urbodomo kaj tagrnanĝo en la
ekzotika Palrnĝardeno.
1)u postkonkresaj ekskursoj iros :

1. Kvartage al la folkloraj montoj de Bavarujo kaj Tirolo.
2. Tritage al la Mondekspozicio en Bruselo.

Duintagaj vizitoj tra Mainz kaj Wiesbaden okazos dum la Kongreso.
Junula vespero : LKK decidis oficialigi kaj subteni durnkongresan amuzan

vesperon por gejunuloj, organizatan de Tutmonda Esperantista J unulara Orga-
nizo (TEJO).

Literatura kaso : Alte taksante la signifon de la Esperanto-Literaturo por la
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progresigo kaj fina venko de Esperanto, la LKK decidis asigni al la Literatura
Ka.,o, kiu konsis,igas la premiajn por la Belartaj Konkursoj, la sumon de
100 markoj. LKK invitas ĉiun esperantiston donace subteni tiun Kason.

Teatra Vespero : La Internacia Arta Teatro, formita grandparte de jugo-
slavaj aktoroj, sub la reĝisorado de S-ro S. Flego el Parizo, ludos en Esperanto
dom la Univcrsala Kongreso la ĉefverkon de la norvega verkisto Ibsen, « Fan-
tomoj ».

Novaj kotizoj : Post la 31-a de marto ekvalidos jenaj kotizoj :
kongresano : 36 markoj
edzino :	 18 markoj
junul(in)o : 12 markoj (ne pli ol 20 jaraj aii studentoj).

Individuaj Membroj de UEA rajtas rabaton de 5 markoj; edzino de 2,5.
Fervoja rabato : La Germanaj Federaciaj Fervojoj donas rabaton de

33,33 °;, al ĉiu ekstcrlanda grupo de 10 ĝis 24 personoj; grupoj de pli ol 25 per-
sonoj ĝuas rabaton de 50 %. La rabato validas de la germana landlimo ĝis Mainz
kaj revenc.

Inaugueja : La nuna konstruata Sporta Palaco de la Universitato, la plej
granda kaj moderna konstruaĵo de Mainz, estos la Inaùgurejo de la 43-a.

Diservoj : Internacia Kat; lika [nuiĝo Esperantista kaj Kristana Esperantista
Ligo Internacia okazigos duin la Kongreso la koncernajn diservojn.

Bankedo : Pur festi la oran Jubileon de UEA okazos dum la Kongreso
komuna bankedo. Kotizo : 10 germ. markoj.

Oratoin konkurso : Por gejunuloj ĝis 25 jaroj okazos Oratora Konkurso pri
« Juna kaj pliaĝa generacioj ».

La premioj disponigitaj de LKK kaj de UEA konsistas el :
1. stipendio de 70 markoj pur partopreni en internacia esperantista aranĝo
2. Esperanto - libroj ĝis 50 markoj
3. Esperanto-libroj ĝis 30 markoj.

Libera komedio : La Internacia Arta 'Teatro, sub la reĝisorado de S-ro
Sdrjan Flego, interkonsente kun LKK prezentos en Mainz, krom « Fantomoj »
de Ibsen, ankaii alian teatran ludon, sub la titolo Nova Commedia dell'Arte ».
La teatrajo, kiu okazus sabaton 9 aŭgusto post la fermo de la Kongreso, estas
rezervita al la kongresanoj, kiuj anticipe abonos ĝin ĉe la Kongreso. Enirkosto :
5 germ. markoj.

Kongesaj sekcioj : La Estraro de UEA decidis, ke la Kongreso laboru en du
sekcioj. La unua pritraktos : « Reciproka aprezado de okcidenta kaj orienta
kulturaj valoroj. La robo de la Internacia Lingvo » (Prezidanto : Prof. Yagi —
Japanujo -; Cefraportanto : Prof. Lapenna — Britujo). La Dua pritraktos : « La
lokaj societoj — kerno de nia Movado » (Prezidanto : D-ro Herrmann Ger-
manujo —; Raportanto : S-ro Stronne-Svedujo).

Kaj ni aldone, ke en « Ileroldo de Esperanto » de la 16a de februaro estas
presata la novaĵeto, ke jam pli ol Mil Kongresanoj cnskribiĝis.

Se oni komparas tiun éi ciferon kun tiuj de antaùaj kongresoj je la sama dato,
oni ja devas alveni al la konkludo ke la Kongreso I958a en Mainz estos verŝajne
rekorda laù la nombro de partoprenontoj.

Ĉar la vojaĝo el nia lando ne estas vere tre longa, kompare al tiu (lum aliaj
jaroj, ni instigas niajn membrojn aliĝi kaj aliĝi kiel eble plej froc pur la plifaciligo
de la organizaj laboroj de la LKK.
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G. P. DE BRUIN : << Historia Skizo de la
Internacilingva Ideo » eldonis la
« Asocio de Laboristaj Esperantistoj
en la regiono de la Nederlanda
lingvo » F.L.E. Amsterdam. sen
dato. Broŝuro 40 paĝa. Prezo 1,50
Nedcrlandaj guldenoj.
La antaii ne longe mortinta sami-

deano G. P. I) e Bruin estis hist)riisto
kaj eminenta esperantisto. 'l'iu-ĉi bro-
ŝuro enhavas la artikolaji kiujn li
publikigis pri la supro nomita temo en
la studgaz_to « La Progresanto ». Kun
ko^.vi lko ni bonvenigas tiun-ĉi eldo-
non. Ĝi plenumas nepran bezonon.
Efektive, se oni ne povas postuli  ke
ĉiuj espera..tistoj studu funde la
jam longan kaj ampleksan historion
de la internacia li lgvo (cetere la scienca
verko da L. Léau kaj L. Couturat
« ITi'3t'ire de la T,angue Universelle »
éd. Hachette Paris, ne plu estas en la
komerco kaj malfacile trovebla) oni
tamen rajtas postuli, ke ili sciu ke
E p rar.t .) ne estas la sola int rnacia
lingvo; ke famaj filozofoj (ekz. Descar-
tes kaj Leihnitz) kaj pedagogoj (ekz.
Komcnsky) jam antaù jarcentoj pensis
kaj skribis pri tiu problemo; eĉ skizis
proj:;kt')jn. Ĉion tion vi trovos, kon-
ciza, en tiu brcŝaro; ĉio antaù, kaj
ĉio post Esperanto. Por malmulte da

mono, en mallonga tempo, vi akiros
ampleksan scion. Aĉetu kaj legu !

Drs. F. R.

BRENDON CLARK : « Kien la Poezio ? ».
Eldonis The Esperanto-Publishing
Co. Ltd. Long Lane 100 Ricknians-
worth (Herts) England 1957. Bin-
dita. 156 paĝoj. Prezo : 14 Anglaj
ŝilingoj -}- 9 pcncoj por afranko.
Karaj gelegantoj, la E.P.C. el Lon-

dono metis sur mia skrihotahlo tre
interesan libron. Ĝi estas batallibro !
Ci havas tendencon kaj defendas
tezon ... sur la tereno de la poezio.
Ĉu ĝi okazigos novan « batalon de
Hernani » ? Mi ne pensas ... la roman-
tika periodo ja estas jam longtcmpc
for. Sed mi esperas ke tiu-ĉi verko
havos fortegan eĥon ... kaj tiam mi
esperas ke ĝi venkos. Efektive, mi t i'e
samopinias kiel la aùtoro. La lih o
konsistas el 3 partoj. Gis paĝo 51
Brendon Clark skribas pri sia poezia
teorio. 'l'iam ni havas la literaturan
parton ĝis paĝo 134. Laste venas
20 paĝa vortolisto. « Kompreneble »
mi jam aùdas vin diri » longa listo kun
klarigoj pri la uzitaj neologismoj ! ».
Tute la kontraùo, kara lcgant(in)o ! Ĝi
estas listo por eviti neologismojn !
Ĉar la aùtoro ne nur volas doni teo-
riojn kaj publikigi poezion, sed li volas

ankaù helpi talentulujn verki poezion ! La vivo de la plantoj, de Paul NFrn-
En la teoria parto li precipe atakas du 	 GAARD, D-ro pri agronomio, Dan-
plagojn en la Esperanto-poezio : la	 lando. Instrue kaj riĉe ilustrita de
elizioj kaj la neologismoj. Mi tie-ĉi 	 Mads Stage. — Stafeto, Popular-
volas diri ke ankaù min tre ofte ŝokas 	 scienca Eldon-serio, n° I. J. Régulo,
tiu elizio. En la literatura parto li 	 eldonisto, La Laguna (Tenerife),
pruvas ke preskaù neniam elizio estas 	 Kanariaj Insuloj, 1957. 128 pagoj.
necesa. Li ankaù montras ke Zamenhof	 16,5 x 24 cm. Prezo : 2 usona j
mem plej eble evitis tiun procedon. Mi 	 dolaroj, 12 danaj kronoj aù egal-
jam ofte legis poeziaĵojn de tamen 	 valoro.
talentoplenaj virtuozoj kiel R. Soh- 	 Nun ke en ĉiuj landoj la studado de
wartz en kiuj mi trovis Benan ahundon la sovaĝaj plantoj pli kaj pli disvastiĝas,
da elizioj pri kiuj mi demandis min la verko de S-ro Neergaard nin alvenas
kial la aùtoro ne forigis ilin ; kion li gustatempe. Ĉiu persono kie► iom
estus povinta facile. B.C. ankaù atakas interesiĝas al la naturo — ne bezonas
la « nenecesajn » neologismojn. Li esti botanisto — ĝin ŝatos legi. Li
tamen konsentas ke la multaj mal- lernos kiamaniere la kreskaĵoj estas
vortoj estas ofte ĝenaj. Sed li trovis konstruataj, sin nutras kaj disvolvi-
rimedon. Tiuj mal-vortoj estas en ĝas; kial certaj plantoj bezonas varme-
multaj kaznj anstataùeblaj per aliaj con ait longajn tagojn por flari, dum
vortoj. 'Tial li kunmetis liston kiu en aliaj preferas rnalvarmecon afi mal-
tiu-ĉi libro formas do tute originalan, longajn tagojn. La aùtoro klarigas
novspecan vortoliston. Personoj kiuj ankaù kiamaniere la plantoj diskreskas,
ne tre ŝatas tian teoriumadon, aĉetu klarigas ĝiajn defendajn mekanismojn
la l.bro_1 pro la literatura parto. La du kaj aliajn ne sufiĉe konatajn detalojn.
u _uaj (originalaj) poemoj tuj ravigas. Por ke ĉiu komprenu, S-ro Neer-
Ili estas balcgaj. Ankoraù aliaj kiel gaard elektis pritrakti la plej konatajn
« Re iproke » kaj « Simpatio » pruvas la kreskaĵojn ; tamen li ne ncglektis la
altstaran arton de B. C. Kelkaj aliaj filikojn, parazitojn kaj aliajn. La
kid « Alfabeto » e Rimludo » estas nur desegnainj, kun liaj suhskriboj, estas
rimĵonglado. Per la poemo « Singul- preskaù mallonga enhavo de tuta
tante » li procedas iom kid Cervantes ĉapitro.
kiu kontraùbatalis la Mezepokajn	 Io, kio min trafis en ĉiu pago de la
kavalirrornanojn imitante ilin	 ;is libro, estas la amo kiun la aùtoro
mokridindo (Don Kiĥoto). Same tiu-ĉi sentas por ĉiuspecaj kreskaĵoj kaj
poemo estas plena je elizioj. Inter la lia daùra klopodo por naskigi saman
tradukitaj mi trovis tri tre belajn amon en la leganto. Per jarlongaj
sonetojn de Shakespeare, bo:iege tra- observoj, tiel bone per la nearmita
dukitajn. Kaj, vere, oni tiom pli ĝuas okulo kid per la mikroskopo, li mal-
la poezion se sen elizioj. Lia bona ami- kovris ĉiujn sekretojn de  la planto;
ko Bertram Potts, konata al ni, skribis li sukcesis inciti nian intereson kaj
la antaùparolon. Sed, ho ve, je la scivolemon por tiuj natiirkuriozaĵoj kaj
komenco de sendube brila literatura tiamaniere atingis la celon kiun li
agado, titi stelo el nia ĉielo falis ! projektis.
B. C. mortis 9-XI-'56. Aliaj devos 	 Ni notu ke, por profanulo, la nomoj
stari sur de li starigita barikado. Mi de la plantoj estas uzataj en la espe-
tre kaj tre rekomendas la libron, kies ranto-formo de la koncerna internacia
prezo estas, malfelice. Tro alta. scienca nomo, kaj ke je la fino de la

Drs. F. R.libro, troviĝas klariga listo de la
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vortradikoj neen havataj en	 Plena
Vortaro ».

1-IENRI Viu' ROYF..

Angla antologio (I .000- l .800) eldonis
U.E.A. Rotterdam 1957. Bindita.
319 paĝaj. Prezo : 10 nedcrlandaj

guldenoj. Sub redaktoreco de W.
Auld por la poezio kaj de Reto
Rossetti por la proza.
Tre hela cldano. (Kun kiu signifo la

blanka travidehla kovropapero montras
— enpremitaj — arancoretoja ?) Orna-
m ĵ) per la biblioteko ! Ĝi estas fakte
nur la unua el tri volumoj ... kaj ĝi
entenas promeson kaj minacon(!);
p. 5 : « Eventuala aperigo de la aliaj
du volumoj de la antologio dependos
unuavice de la akcepto kiun la Espe-
rantistoj donos al la unua ». Da, karaj
g._samidcanoj, vi estas avertitaj ! Ankaii
vi, kiu eble ne ŝatas legi(?) sed kiu
disponas pri iom da mono, aĉetu !
'l'iuj aliaj volumoj devas aperi ! Se
o pripensas ke tie ni legos Dickens,
O. \Vilde, Shaw, Chesterton, R.
Aldington k.a. Kion ni trovas en tiu-
ĉi volumo ? Por komenci, Marjoric
Boalton clona.; en 12 pagoj, resuman
skizon pri la Angla literaturo. Poste
ni havas la parton Poezio de p. 25 ĝis
p. 182; kaj fine la parton Prozo de
p. 185 ĝis p. 307. Kompreneble encstasankaù pago (nur unu !) kun ncolo-
gismoj. Interesa estas ankaù la listo
de la Anglaj literaturaĵoj kiuj estas
tradukitaj en Esperanto. La it la sub-
titolo, tiu-ĉi antologio pritraktas la
duan duonon de la Mezepoko (1.000
ĝis 1 Sa jarcento) kaj la modernan
tempon (1.500 ĝis 1.800). Nu, pur la
tuta unua periodo trovigas 3 poeziaĵoj
kaj unu prozaĵo ! Ĉio alia estas
Renesanco-kaj posta literaturo. Ri-
dinde mallogika proporcio ! Ĉiu iom
klera homo ja scias ke la fina Mezepoko
estas tre riĉa je literaturo, ankaù en
Angluja. Se tiam oni ankoraù konstatask_ la plej granda parto konsistas el

"i6

amo-kaj pasiopoezio, oni konscias kiom
unuflanke estas tiu-ĉi antologio. Feliĉe
la proza parto estas tre diversa. Sed de
la sanktulvivoj (ekz. Sta Katarina,
Margarcta) nenio; de la apogco de la
kavalirromanoj ni certe atendis ion el
« Richard Ccz:ur de Lion »; de la
mistiko nenio; nenio de Floris and
Blancheflour, nek de « Evcryman »
(tiuj du lastaj temoj estis internaciaj,
kaj certe estus interese ion legi en la
Angla enliteraturigo); cetere nenio de
la moralecteatraĵaj; nenio de la mis-
tero-kaj mirakloludoj (ekz. York Plays
Chester Plays). Estas kompreneble
ankaù vere ke multo cl tio estas pli
interesa kiel objekto de studo ol kiel
objekto de arta literatura ĝuo. La
distanco de 600 ĝis 700 jaroj ja signifas
ankaù tre grandan ŝanĝiĝon en la
gusto kaj en la kompreno. Ekster tiu
rezervo pri la enhavn-kiu estas tamen
sufiĉe grava-mi havas nur landon pri
la verko. La poezio kaj prozo estas tre
bone tradukitaj. Stilo flua, tre bone
legebla kaj komprenebla. Oni certe
multe ĝuas. Oni trovas en tiu-ĉi libro
i.a. Chaucer; 4 sonetojn de W.
Shakespeare kaj kompreneble parton
el « Romeo kaj J ulietta » kaj el« Cezaro » la du paroladojn de Brutus
kaj Antonio; 23 paĝan citaĵon cl la
dua kanto de « Paradizo Perdita » de
J. Milton; Alex. Pope; kaj multajn
aliajn. La proza parto kiu estas, kiel
mi jam diris, tre varia, donas i.a.
vojaĝpriskribon de la fama Sir lValt
Raleigh ; ne sufiĉe de Francis Bacon;
politikan skribon de J. Milton; Dan.
De Foe; Guliveron de Jonathan
Swift; citaĵon cl « The Vicar of
Wakefield » de O. Goldsmith kaj
multajn aliajn aferojn.

Konkludo : certe grava pliriêigo de
nia literaturo kaj majstra pritraktado.

Ankaù modera prezo por tia libro.
Gi plene kontentigos tiujn kiuj ne
postulas superrigardon kompletan de
la Anglia literaturo. M. M.

I. -

•

Nur du partoprenintoj al la konkurso de nia unua numero faris eraretojn. Ĉiuj
aliaj korckte solvis. Ni tamen esperis je pli grandskala partoprenado, tutspeciale
de la genovuloj. Ĉu iuj genovuloj jam posedas sufiĉan vorttrezoron ? En la
venonta numero ni komencos publikigon de la ranglisto de la gepartoprenintoj.
Jen la ekzakta solvo de la enigmoj :
1) Papo --- aren' — perd' — ondo.
2) a) Kam clo — amclo — melo.

h) Nomaro — omaro — maro — aro.
3) necesa -- komitato - malamo — ĉielo — falsa — cimo — sama. « I,a

komenco estas ĉiam malfacila ».
4) flut' — tine' — eter' — ring' —grak' — kret' — tiar' — ruin' — nadl' — lens'

— sepi' — ikon' — naft' — torf'.
Kaj nun al la laboro por la nova tasko!

I. — AĴO — AM—ARO—AS—BO—BRO--BRO —ĈI —DO—ES
CI—IL—IST—KI—KLO--KO— LIN —LUN—MO—MO
NOK — NOR — OM - ON -- OR — OS — PIN — REK — RIS
ROM — SUL — TA —. TI — TO — TO — TRO — TRO — TRO
VAR — VEN.

El la ĉi-supraj 40 silaboj formu 20 dusilabajn kaj kvinlitcrajn vortojn kun la
sekvantaj signifoj :
I. gardi kaj zorgi ctulon 2. mallarga terkolo inter 2 maroj 3. ne kurba 4. instru-
mentaro 5. principo starigita kiel regulo aù modelo 6. parfuma substanco odo-
ranta kiel mosko 7. akuta kaj pinta ekstremo 8. punmortigi Mn sen juĝista
verdikto, lail usona kutimo 9. pli malpli plena manko de lumo 10. provi fari ion
malgraù la ebleco de nialsukceso 11. frato de patro an patrino 12. rekta fosaĵo
farita per plugilo en la tero 13. iu, kiu posedas efektivan ordonpovon 14. tempo
dum kiu la suno estas sub horizonto 15. havigi al iu kompenson por suferita
malbono 16. planedo 17. tago de la semajno 18. duklapa manĝebla molusko
19. geometria figuro 20. verkaĵo el multekosta metalo farita.

Rimarko : la komencaj literoj de la vortoj de 1 ĝis 20 form as proverbon.
II. — POR LA PACIENCUI,OJ.

Lail la ĉi-subaj difinoj oni devas trovi en la 1-a vico kaj en la 3-a vico ĉiam
trilitcrajn substantivojn kaj en la meza vico sesliterajn substantivojn. Por plifa-
ciligi la taskon oni scias ke : 1) per la ses literoj cl la meza vico oni ĉiam kapablas
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formi la 2 vortojn el la 1 -a kaj 3-a vicoj intermiksante la literojn. Samkompre-
neble oni kapablas ĉiam trovi la mezan vorton se oni intermiksas la ses literojn
de ambair vortoj el la 1-a kaj 3-a vicoj. 2) La komencliteroj de la mezaj vortoj de
I ĝis 32 formas tre konatan proverbon.

Tasko : 1) serĉu la 64 triliterajn vortojn 2) la 32 scsliterajn vortojn 3) la pro-

verbon.
Kaj jen la diversaj difinoj.

I-a vico meza vico	 3-a vico

1. fandita h;:stgraso (R) ,
2. organo (R)
3. gento (R)
4. remburita cilindro el ,

pelto (R)
5. nerva musklokunti- ,

ro (R)
6. dombesto (R)
7. trinkilo (R)
8. parto de veturilo (R) ,
9. metalo

10. planedo (R)
I l . mitologia figuro
12. trinkaĵo
13. vesto (R)
14. frukt•i (R)
15. grasa fluidaĵo (R)
16. unuo de elektra re- ,

zistanco
17. alta herbo (R)
18. monato (R)
19. birdo (R)
20. planedo (R)
21. faro
22. parto de planto (R)
23. ludkarto
24. konstruaĵo (R)
25. mclodio (R)
26. rodulo (R)
27. mola hararo (R)
28. aspiro (R)
29. hlanketa likvaĵo en la ,

intestoj (R)
30. plenda ekkrio
31. pezo de ĉiuspeca en- ,

volvo (R)
32. marŝo

(R)

dolĉa suko (R)
diverskolora glazuro
reĝo el antikva ŝtato (R)
profesortitolo (R)
birdo (R)
muzikinstrumento
Icrnolibro
birdo cl pastro-ordo
insekto
blua farbo (R)
mambesto
hantŝvelaĵo

, kaptilo (R)
, fluidaĵo (R)
, fando (R)
, korpoparto (R)
, cilindro (R)
, kolekto
, longa lignopeco (R)
, ai'rdchla aervibrado (R)
, kolekto da leĝoj (R)
, malmoliginta haùto (R)
, volplenumo (R)
, sovaga bovo

, ujo (R)
homo

idonaska estaĵo
frakcio

Solvojn oni sendu antan la
I3lankenbergse steenweg, 72,

fino de la monato al la ruhrikestro ISERENTANT  R.,

Brugge.

ludproblemo
diaj:t respondo (R)
martiŝ _to (R)
granda venko (R)

malsano

korpoparto
pro vsigno
korpo de mortinto
paroladisto (R)
malpeza plumaro
propono de varo
tagparto
speco de metalo
meblostilo
stlhtera vojgalerio
detala plibeligaĵo

, sovaga cùropa bovo
, parto de konstruaĵo
, preparita felo (R)
, religia ceremoniaro (R)

, parteto

, metalo
, trinkaĵo
, malplenaĵo (R)
, rodulo (R)
, faro
, taĉrnento (R)
, brakparto (R)
, rimeno (R)
, inklino
, mezurunuo (R)
, amfibio (R)

angla montro (R)
grada aliformiĝo

severa estro
konstelacio

TWEEDE LIJST STEUNENDE LEDEN :
Sro E. Symoens - Leopoldstad (Kongo) 150 F
Sro G. De Boes - Gent 175 F
Sro G. Debrouwere - Kortrijk 500 F
Sro G. Maertens - Sint-Kruis 150 F

HET WELGEKENDE
MAGAZIJN VOOR MODERNE HERENKLEDING

dui ken
GROTE KEUS
IN GEREDE KLEDING .

KOSrUAIEN . SP1A7JAssEN . bROEAfN
UNIi0MmLN 	 LIDARDtNLN . LODENS

STIJLVOL MAATWFRK

KOEPOORTSTRAAT 64-66, ANT WERPEN

IguS Li.wrnnnnmllltllUY,l,p111Wel■WuutLU{ II

En•

QPet eeJ retariaat meldt...
TWEEMAANDELIJKSE
CIRCULAIRE
AAN DE LEDEN :

Ingevolge de wens van het Be-
stuur werd aan al de leden in de
loop van de maand maart een
circulaire gezonden, die voortaan
steeds zal verschijnen in de on-
pare maanden, wanneer ons tijd-
schrift dus niet gepubliceerd
wordt. In de bedoelde circulaire
werd nogmaals een oproep ge-
daan tot het aanwerven van
aankondigingen. Verscheidene
leden hebben deze oproep beant-
woord, zodat wij de prijs van
ons tijdschrift nog naar omlaag
kunnen drukken. Het is klaar -

blijkelijk dat, indien alle leden
slechts eenmaal per jaar een aan-
kondiging van 1/4 zouden  over-
ven, dit een financiële hulp van
ettelijke duizenden franken zou
uitmaken.

DE ESPERANTIST.
Onze Bond heeft steeds de

verspreiding van het nederlands-
talig blad " De Esperantist
aanbevolen en in de hand ge-
werkt. Door storting van 15 F
op de postcheckrekening van de

Bond worden LI de vier num-
mers van dUt driemaandelijks in-
formatieblad toegezonden.

Verleden jaar had ons bonds-
lid, de aktieve S-ano Van der
Zeypzn, uit Londerzeel, 25 abon-
nementen voor "De Esperantist"
aangeworven, en dit jaar schijnt
het vooruitzicht nog beter tot nu
toe heeft hij 20 X 15 F aan onze
kasistino overgemaakt, en het
jaar is nog maar pas begonnen.
Proficiat, S-ano Van der Zey-
pen, en wij volgen verder met
spanning uw aanwervingscam-
pagne.

VOOR DIEGENE
DIE NOG HUN BIJDRAGE
NIET HEBBEN GESTORT.

Dit is het laatste nummer dat
hun wordt toegezonden. Wij
vragen dan ook met aandrang
dat zij zich in regel zouden stel-
len.
NIEUW SPANDOEK.

Een groot pak werd hij onze
Kasistino thuisgebracht, en bij
nader toezicht bleek het een
reusachtig spandoek te zijn, ons
door Broeder Arni bezorgd, en
dat wij zeer nuttig zullen kun-
nen gebruiken ter gelegenheid
van kongressen en dergelijke.

Hartelijk dank.
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clplomita optikisto

cRanaa elekt€BIECO 'MER

muntaĵoJ kaj okulvitRoj be
la plej Bonaj maRkoj

Academiestraat, 8 Brugge
Tel. 360.74

EsPERantlstoj cUdS
RaBaton.

Akceptita de la pormalsanulaj !tasoj

En la komenco de
la frata kunlaboro,
pli ol saĝa reton'
anitnts Ilin la koro :

facila estos la
laboro dividita;
ruligos nia ĉar',
sindone alpuŝita.

Sed homo estas ja
treegc neperfekta :
evidentigis la
puŝad' ĉiudirekta.

LA
 

BENELUKSA (EKS)KUNLABORO

La ĉaro haltis nun
(kun malagrabla bruo);
postrestas nur al ni
plenigenda revuo.

Ionsol' pur nia kor'
estas nur unusola :
revu' aperos kun
prokrasto NIAvola.

Nlil naiicent kvindck ok,
neforgesebla jam :
vi liberigis nin
de l' bcneluksa ĉaro.

BRaxo.

ĈU AUGURO ?

Se ce; « pacaj batalantoj »
en la bencluksaj landoj
sin malligas pro l'kialo
(la prapatra idealo)
« esti mastr' en propra domo », (t )
— en ĉi tempo de l'atomo
ŝajnas « signo sur la viando » (2)
por Belgujo kaj Rolando...

TYNEVERUR•I

(1) EI komuniko de « Leen ».
(2) La bibliaj « Mené, mené tekel, u pharsin ».

koi2espon> >ÔReso7
BULGARUJO.

30 gejunuloj komencantoj deziras korespondi kun samaĝuloj per leteroj
kaj po5tkartoj. Aĝo 18 ĝis 30 jaroj. Adreso: S-ro Saŝo Pejĉev poŝtensku kutia 5
KIUSTENDIL Bulgarujo.

JUGOSLAVUJO.
S-ro Anus Etelka SUBOTICA celovacka ul. 13. deziras interŝanĝi il. kartoj

kaj gazetojn.
27 jara jurnalisto, kiu; interesiĝas je arto, filmo, folkloro, literaturo,

fotografado, serĉas geamikojn por kleriga korespondado. Adreso : Erwin De
Beur RIJEKA Titov trg broj 6/11. Jugoslavujo.

RUMANIO.
Du rumanaj Fraùlinoj 20 jara oficistinoj demandas korespondi kun Bel-

ganoj samaĝaj ĉ.t - p.k. - eĉ p.m.
Marin Elena, str. Dezrohirii Jntr. Jasomici 8.
Raion Gh. Dej. Bukarest 16 (Rumanio).

CEIÏOSLOVAKIO.
S-ro J. Filiczyk

7..U.N.Z. 	 TRINEC I (Cchoslovakio)
deziras interŝanĝi nestampitajn P.M. en kompletaj serioj.
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VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ

" MAGDELEINE "

Upolu -ta kvalitmaQko

la pcRFekta konfekcio

ÇaBRikita el plej sonaj svisaj teksaĵoj

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

4o.

IF

manuraktuRaĵo Mamo DE BROUWERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) - Tel. (056) 216.54

Albs
Nir

Reprezentanto en Nederlando :

j. C. Un haRtoQ, kostveRlolenstaaat, 91
zanavooi t, tel. k 2507/2006
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